
Brorstrup Vind II  I/S 
TEGNINGSAFTALE 

Undertegnede: 
  
 Navn:  _____________________________________ 

 Adresse: _____________________________________ 

 By: _____________________________________ 

 Cpr. Nr.: _____________________________________ 

 Tlf.: _____________________________________ 

 E-mail: _____________________________________ 

 Bankkonto Reg. nr. ______ konto nr. ________________ 

 Bopæl indenfor 4,5 km til nærmeste vindmølle ja___ nej___ 

 Bopæl i Rebild Kommune i tegningsperioden ja___ nej___ 

 

Tegner sig herved for _____ andele á 3.465,- kr pr. 1000 kWh i alt ______________,- kr i Brorstrup Vind II 
I/S. Andelsprisen er fast, men der er ingen fast pris på etablering af vindmøllen. Eventuel negativ afvigelse 
finansieres først ved anvendelse af overskydende likviditet og dernæst ved opkrævning af restbeløb. 
 
Beløbet forfalder med kr. 700,- pr. andel eller i alt ____________ kr. i forbindelse med tegningen og skal 
Indbetales til laugets konto i Ringkjøbing Landbobank A/S (konto 7670 4417163 ), senest den 11/5 2011. 
Ved indbetaling anføres det fulde navn som tekst. 
 
Det er laugets kommende bestyrelse, som tager stilling til, hvornår det resterende beløb skal indbetales, 
men sandsynligvis vil det fulde beløb skulle indbetales i løbet af 2011, selv om vindmøllen evt. først opstilles 
i 2012. Dette skyldes at der forventes at skulle foretages en acontobetaling for køb af vindmøllen og at der 
skal stilles bankgaranti for det resterende beløb, ligesom der måske skal stilles bankgaranti for den offentlige 
netforstærkning. 
 
Den daglige ledelse i lauget bemyndiges til, at måtte optage byggelån og foretage nødvendige dispositioner i 
forbindelse med etablering af vindmøllelauget alt sammen som beskrevet i revisorredegørelsen. Ved min 
underskrift bekræftes, at jeg accepterer interessentskabets vedtægter, herunder at der er personlig, direkte, 
solidarisk og ubegrænset hæftelse. 
 
Køb af andele i et vindmøllelaug indebærer som enhver anden erhvervsmæssig investering, en vis risiko, 
idet det faktiske økonomiske resultat kan afvige fra prognoserne, i såvel positiv som negativ retning. 
Brorstrup Vind II I/S tilråder derfor, at projektet og revisorredegørelsen drøftes og gennemgås af egne 
rådgivere. 
 
Tegningsblanketten, hvor alle felterne skal være udfyldte, skal sammen med dokumentation, for indbetaling, 
være modtaget hos DLBR Revision, Att.: Poul Eskerod, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Agro Food 
Park 15, Skejby, 8200  Århus N, senest den 11/5 2011. Der accepteres ingen forbehold eller tegning via 
fuldmagt. 
 
 
Jeg erklærer at have modtaget følgende materiale: 

 ●            Indbydelse til køb af vindandele 

 ●            Revisorredegørelse 

 ●            Vedtægter for Brorstrup Vind II I/S 

 
Dato______ måned ______ 2011 
 
______________________________________________ 
                 (underskrift)  


